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مقاالت علمي - پژوهشی

پيش بيني، كنترل و مديريت توليد ماسه در چاه هاي نفت و گاز

محمدرضا زارع رئيس آبادی*، مهدي ندري پري1، محمد پروازدواني2  پژوهشگاه صنعت نفت

یکي از چالش هاي پیش روي شرکت هاي بهره بردار در عملیات تکمیل و تولید از چاه هاي نفتي و گازي، تولید ماسه سازند است. توانایي پیش بیني 
تولید ماسه در چاه هاي یک مخزن با هدف تصمیم گیري جهت استفاده از شیوه هاي مختلف کنترل آن موضوعي اساسي تلقي مي شود. بنابراین آنالیز 
و بررس��ي ش��رایط تولید ماسه و انتخاب مسیر بهینه ی حفاري قبل از حفر چاه مسائل بس��یار مهمي هستند که کمتر مورد توجه قرار مي گیرند. همچنین 
در شرایطي که تولید ماسه امري اجتناب ناپذیر است انتخاب روش مناسب کنترل ماسه و طراحي تکمیل چاه بسیار ضروری است. این مطالعه پدیده ی 
تولید ماس��ه را از دو منظر بررس��ي مي کند، در مرحله ی نخس��ت با استفاده از آنالیز تحلیلي، تأثیِر جهِت چاه بر تولید ماسه بررسي شده و جهت بهینه ی 
حفاري در ش��رایط مختلف تعیین مي گردد. همچنین مقدار فش��ار بحراني منجر به تولید ماس��ه نیز محاسبه خواهد شد. براي انجام این آنالیز، یک مدل 
پیش بیني تولید ماسه در نرم افزار MATLAB توسعه یافته است. در مرحله ی دوم با درنظر گرفتن شرایط تولید ماسه، نیاز به الگوریتمی جهت انتخاب 
روش مناس��ب کنترل آن وجود دارد. با بررس��ي روش هاي موجود و همچنین عوامل تأثیرگذار در کارآیي هر روش، الگوریتم طراحي ش��ده جهت 

انتخاب بهترین روش تکمیل چاه به منظور مدیریت ماسه تولیدي ارائه مي گردد.
 تولید ماسه، جهت بهینه ی حفاري، معیار شکست، مدیریت ماسه

    (mrzarer@gmail.com) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
تولید ماس��ه از بزرگ ترین مش��کالت صنعت نفت است که صدها 
میدان نفت و گاز در سراس��ر دنیا با آن روبرو هس��تند. ساالنه میلیون ها 
دالر ص��رف پیش بیني تولید ماس��ه، مهار آن و تعمیر چاه ها و وس��ایل 
س��رچاهي مي ش��ود. تعداد زیادي از چاه ها کمتر از ت��وان واقعي خود 
تولی��د مي کنند ت��ا ماس��ه ی ورودي و به تبع آن خوردگي دس��تگاه ها 
کاه��ش یابد. این کاهش تولید در اثر طراحي ضعیف و نصب بي دقت 
وس��ایل مهار ماس��ه نیز بروز مي کند. عالوه بر کاهش تولید ناش��ي از 
مشکل تولید ماسه، صنعت نفت زمان و هزینه ی زیادي را صرف تعمیر 
و تعویض دس��تگاه ها و وس��ایلي مي کند که در اثر تولید ماسه آسیب 

دیده اند ]1[.
مش��کل تولید ماسه در بسیاري از س��ازندهاي کم عمق و تعدادي از 
س��ازندهاي عمیق مشاهده مي شود. ذرات ماس��ه ی تولیدي باید همراه 
س��یال مخزن به س��طح زمی��ن آورده ش��وند؛ زیرا در غی��ر این صورت 
باعث گرفتگي منافذ عبوري جریان س��یال شده و بهره دهي را کاهش 
مي دهند. ماسه هاي آزاد ش��ده همچنین همراه با جریانات پر فشار گاز 
یا مایع به عنوان عوامل فرس��اینده در مسیر عمل کرده و سبب فرسایش 
و خوردگي لوله هاي نفتي از ته چاه تا تأسیس��ات سطح االرضي شده و 

طبیعتاً هزینه هاي فراواني را به فرآیند بهره برداري تحمیل خواهد کرد. 
)شکل-1( ]2[.

ت��ا کنون مطالعات متع��ددي در زمینه ی پیش بیني شکس��ت و تولید 
ماسه انجام شده است. جهت پیش بیني شروع تولید ماسه ضروری است 
تنش هاي اطراف چاه با مقاومت س��نگ مقایس��ه شود. این کار نیازمند 
استفاده از یک معیار شکست مناسب است که بتواند شکست سنگ و 
آغاز تولید ماس��ه را به دقت پیش بیني کند. محققان معیارهاي دوبعدي 
و س��ه بعدي متعددي را اس��تفاده کرده اند ]5-3[ ک��ه در بین آنها معیار 
موهر-کولمب مرس��وم ترین معیار شکست مورد اس��تفاده است. اما با 
توجه به آنکه این معیار شکست، تأثیر تنش متوسط را درنظر نمي گیرد 
نمي تواند پیش بیني صحیحي از شکس��ت ماسه و تولید آنرا ارائه دهد. 
در 2005 الجمي و همکاران معیار شکس��ت سه بعدي موگي-کولمب 
را ارائه کردند که پیش بیني بس��یار دقیق ت��ري از معیار موهر-کولمب 
به دس��ت مي دهد. بنابراین در مقاله ی حاضر، این معیار سه بعدي جهت 

پیش بیني تولید ماسه استفاده مي شود.
مدل م��ورد نظر ش��رایط تولید ماس��ه را پیش بیني نم��وده و عوامل 
جلوگی��ري از تولید آن را بهینه س��ازی مي کند. ام��ا کنترل و مدیریت 
چاه��ي که هم اکنون ماس��ه تولی��د می کند نیز نیازی ضروری اس��ت. 
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متأس��فانه در مطالع��ات قبلي الگوریت��م یا روش کار مش��خصي برای 
انتخاب روش مناس��ب جهت کنترل و مدیریت ماسه ارائه نشده است. 
در مرحل��ه ی دوم این مطالعه، با بررس��ي روش هاي موجود و همچنین 
عوامل تأثیرگ��ذار در کارآیي هر روش، براي نخس��تین بار الگوریتم 
طراحي شده جهت انتخاب بهترین روش تکمیل چاه به منظور مدیریت 

ماسه تولیدی ارائه مي شود.

1- مديريت توليد ماسه
تاکنون روش هاي بسیاري جهت کنترل ماسه در مخازن نفت و گاز 
ارائه ش��ده است. ش��رکت هاي بهره برداري بر اساس تجارب میداني و 
بررس��ي مزایا و معایب، روش مناس��ب را جهت کنترل ماس��ه انتخاب 
مي کنند. انتخاب روش مهار ماس��ه به ش��رایط چاه و مخزن، ش��یوه ی 

عملیات، امکانات موجود و مالحظات اقتصادي نیز بستگي دارد ]6[.
الگوریتم ارائه ش��ده در شکل-2 مفهوم مدیریت تولید ماسه را نشان 
مي دهد. همان طور که این الگوریتم نش��ان می دهد اگر نتایج حاصل از 
مدل، گویاي عدم تولید ماسه باشد نیازي به مدیریت تولید آن نخواهد 
بود. ام��ا در صورتي که طبق مدل پیش بیني ش��ده امکان تولید ماس��ه 
وجود داشته باشد باید این مشکل را مدیریت و کنترل کرد. روش های 

مدیریت و کنترل تولید ماسه به سه دسته ی عمده تقسیم مي شوند:
 تکمیل چاه بدون اس��تفاده از ت��وري و روش درون چاهي )کنترل 

نرخ تولید، طراحي مجدد مشبک ها، مشبک هاي زاویه دار و ...(
 مدیریت تولید ماسه در سطح با تجهیزات سطح االرضي

 جلوگی��ري از تولید ماس��ه در چاه و مخ��زن )روش هاي مکانیکي 
درون چاهي، انواع توري ها، روش هاي شیمیایي و ...(

مرحله ی نخس��ت الگوریتم پیش بیني، آگاهی از شرایط تولید ماسه 
اس��ت و اینکه در چ��ه زماني از عمر مخزن نیاز به س��امانه وجود دارد. 
بنابراین در قس��مت اول این مقاله با بررس��ی ش��رایط شکست و تولید 

ماس��ه، فش��ار بحراني تولید آن تعیین مي گردد. همچنین بر این اساس 
بهترین مس��یر حفاري جهت جلوگیري از تولید ماسه پیشنهاد مي شود. 
در قس��مت دوم وقتي مدل، تولید ماس��ه را پیش بین��ي کند الگوریتمي 

جهت انتخاب روش بهینه ی مدیریت آن ارائه مي گردد.

1-1- مدل پيش بيني توليد ماسه
مدل پیش بیني بدان معني اس��ت که بدانیم در چه ش��رایطي شکست 
رخ داده و منجر به تولید ماس��ه مي شود. همچنین می توان فشار بحراني 

تولید ماسه و مسیر بهینه ی چاه را تعیین کرد.
وقت��ي چاهی حفر مي ش��ود تنش ه��اي برجاي دیواره ي چ��اه به طور 
قابل توجه��ي تغییر خواهند کرد. این تغییرات با افزایش تنش در اطراف 
دیواره ي چاه نشان داده مي شود. این تمرکز تنش، بسته به مقاومت سنگ 
مي تواند منجر به شکس��ت س��نگ مخزن گردد. براي تعیین توزیع تنش 
اطراف چاه یک مدل س��اختاري مورد نیاز است که براي شرایط تولید، 
مدل پورواالس��تیک بهترین انتخاب است. بیش��ترین تمرکز تنش روي 
دی��واره ی چاه رخ مي دهد و بنابراین شکس��ت نی��ز از همین ناحیه آغاز 

مي شود. مؤلفه هاي تنش طبق رابطه ی-1 تعریف می شوند ]7[:
wr p          

)(2sin42cos)(2 fwwxyyyxxyyxx ppp  224422((            

  )(2sin42cos)(22 fwxyyyxxzzz pp  

)sincos(2 (( xzyzzz 

متغیرهاي σr  وσθ و σz تنش هاي نرمال روي دیواره ی چاه هس��تند  و
τθz تنش برش��ي روي دیواره ی چاه بعد از حفاري اس��ت. Pw فشار ته 

 β .نیز ضریب پواسون سنگ مخزن است ν فشار فعلی مخزن و Pf ،چاه
و σxx،σyy،σzz که تنش هاي قبل از حفاري هستند. از رابطه ی-2 به دست 

مي آیند.
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که در این رابطهβO ضریب بایوت سنگ است.
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در این رابطه σV  وσh و σH به ترتیب تنش هاي اولیه ی عمودي، تنش 
اولیه ی افقي کمینه و تنش اولیه ی افقي بیش��ینه هستند. i نشان دهنده ی 
درجه ی انحراف چاه و α مقدار آزیموت چاه است. بنابراین همان گونه 
که از روابط مشخص است توزیع تنش اطراف چاه تابع تنش هاي اولیه 
و مقدار ضریب پواس��ون سنگ بوده و به درجه ی انحراف و مسیر چاه 

حفر شده نیز بستگي دارد.
رابطه ی ارائه شده نشان مي دهد تنش برشي در صفحه ي )θz( وجود 
دارد. بنابراین σr  وσθ و σz لزوماً تنش هاي اصلي نیستند. تنش هاي اصلي 
مماس��ي و محوري با اس��تفاده از معادالتي که در ادامه ارائه می ش��وند 
محاسبه خواهند شد. معادالت مربوط به تنش هاي اصلي توسط برادی 
و ب��راون در سیس��تم مختصات دکارتي ارائه ش��ده اند. این معادالت و 

مسیرهاي آنها در سیستم استوانه اي طبق رابطه ی-4 هستند ]8[ :
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بس��ته به ان��دازه و جهت تنش برجا، ممکن اس��ت هن��گام حفر چاه 
اختالف بس��یاری بین مقدار تنش هاي ایجاد ش��ده در ناحیه ي نزدیک 
چ��اه و تنش هاي اعمالي در س��ازند به وجود آید. اگ��ر با توجه به یک 
معیار شکس��ت خاص، ای��ن اختالفات از مقاومت س��نگ تجاوز کند 
سبب شکست س��نگ خواهد شد که از این ش��رایط به عنوان شکست 

چاه یاد مي شود ]9[.
معیارهاي شکس��ت مختلفي جهت پیش بیني شکس��ت و تولید ماسه 
ارائه ش��ده که از بین آنها معیار موهر-کولمب به طور متداول اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. اما با توجه به آنکه این معیار شکست اثر تنش متوسط را 
در شکس��ت نادیده مي گیرد نتایج صحیحي نخواهد داشت. در 2005 
مدل س��ه بعدي موگي-کولمب توسط االجمي پیشنهاد شد که منجر به 
پیش بیني دقیق تر شکست گردید. بنابراین جهت بررسي شکست مدل 

موگي-کولمب استفاده شد ]10[:
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ارتباط متغیره��اي a و b با متغیرهاي مقاومت��ي موهر-کولمب طبق 
رابطه ی-6 است:
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در مقاله ی حاضر فرض ش��ده تولید ماس��ه زماني انجام می شود که 
شکست برشي در اطراف دیواره ی چاه رخ دهد. بنابراین فشار ته چاهي 
که فش��ار بحراني جریان��ي )CBHFP(3 نام دارد و همچنین بیش��ینه ی 

اختالف فشار عاري از تولید ماسه )MSFDD(4 قابل محاسبه است.
تنش هاي مماسي و شعاعي تابعي از فشار چاه هستند. در این حالت براي 
محاسبه ي فشار بحراني جریاني از یک حلقه ي تکرار استفاده مي شود. در 
این حلقه، فش��ار ته چاه از فشار اولیه ی مخزن شروع به کاهش مي کند تا 
زماني که با توجه به معیار شکست مشخص، شرایط شکست و تولید ماسه 
به وجود آید. در این زمان برنامه متوقف ش��ده و فش��ار فروریختگي براي 
آزیموت و زوایاي انحراف مختلف محاس��به مي شود. همچنین با توجه به 

تحلیل شکست، جهت بهینه ي حفاري مشخص مي گردد.
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1-2-5- Prepacked Screens 

 آنعبور ممانعت از پيچي شده قادر به  كه حجم شن از ميزاني كه آستري شياردار يا توري سيم زماني
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Screen ستا نشان داده شده .Prepacked Screen ها شامل توري داخلي و خارجي هستند كه فضاي
رزين شن مورد نظر با  معموالً. پر شده است )Gravel pack sand معموالً(خالي بين آنها با يك فيلتر 
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  Prepacked Screens انواع :)4( شكل

Prepacked Screens 4  انواع

 
 

  
  
  
  
  
 

  ].11[باشند  شده انتخاب بندي معيني دانه از سازندي، ي ماسه به توجه با و بوده تميز بايد ها دانه
  

  
  Gravel Pack :)3( شكل

  
1-2-5- Prepacked Screens 

 آنعبور ممانعت از پيچي شده قادر به  كه حجم شن از ميزاني كه آستري شياردار يا توري سيم زماني
 Prepackedانواع مختلف  4- در شكل. شوند ها استفاده مي Prepacked Screenهستند بيشتر باشد

Screen ستا نشان داده شده .Prepacked Screen ها شامل توري داخلي و خارجي هستند كه فضاي
رزين شن مورد نظر با  معموالً. پر شده است )Gravel pack sand معموالً(خالي بين آنها با يك فيلتر 

 ].11[هم چسبانده شده است  پالستيكي به
  

  
  Prepacked Screens انواع :)4( شكل



59

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 124 / تیرماه 1394

1-2-كنترل و مديريت ماسه
در صورتي که نتایج مدل پیش بیني، تولید ماس��ه را در زمان اولیه ی 
تولید تأیید کند یا ش��رکت بهره بردار با چاهی که مش��کل تولید ماسه 
دارد مواجه باش��د، کنت��رل و مدیریت آن مطرح مي ش��ود. در صنعت 
روش هاي متعددي جهت مقابله با مش��کل تولید ماسه ارائه شده که در 

ادامه تعدادی از آنها معرفي خواهند شد.

1-2-1- تکميل چاه بدون استفاده از توري
از ای��ن دس��ته روش ه��ا مي ت��وان ب��ه کاهش ن��رخ تولید ی��ا انجام 
مشبک کاري مایل و انتخابي اش��اره نمود. این گونه روش ها مربوط به 
زمانی هستند که هنوز ماسه تولید نشده است. مثاًل نرخ بیشینه ی تولیدِي 
فارغ از ماس��ه، از روش هایي است که توسط مدل پیش بیني تولید ماسه 
مشخص مي شود. بدین صورت که هنگام تولید، نرخ تولیدی تا نقطه ی 
آغ��از تولید ماس��ه افزایش یافت��ه و در همان نقطه تثبیت مي ش��ود. اما 
مشکل این روش آن اس��ت که با گذر زمان و افزایش تولید، پایداري 
سازند کاهش خواهد یافت. بنابراین با وجود نرخ زیاد تولیدی، به دلیل 
تخلی��ه ی ناگهاني مخزن و افزایش تولید آب همراه، عالوه بر مش��کل 
تولید ماس��ه، عمر مفید چاه نیز کاهش می یابد و ممکن اس��ت تولید از 
نظ��ر اقتصادي مقرون به صرفه نباش��د. در این زمان یا باید چاه را ترک 

کرد یا سایر روش هاي جلوگیري از تولید ماسه را به کار برد ]11[.

1-2-2- مديريت سطح االرضي توليد ماسه
ذرات جامد تولیدي که از چاه وارد تس��هیالت س��رچاهي )خطوط 
لوله ی جریاني، چندراهه ها، مجموعه ی تفکیک گرها، شیرهاي کنترلي 

و ...( مي شوند مشکل ساز خواهند بود.
فرآین��د تفکیک فازه��ا در تفکیک گرها بر اس��اس تفاوت چگالي 

فازها انجام می شود.
1-2-3- استفاده از توري سيم پيچي شده5

ای��ن نوع آس��تري از لوله ای ش��یاردار با کانال ه��اي تنگ و باریک 
ساخته شده و در داخل آن سیمي با سطح مقطع ذوزنقه اي یا مثلثي قرار 
دارد. مکانیزم   تولید ماس��ه در این روش توقف ذرات ش��ن و ماسه در 

پشت کانال ها و عبوردهي سیال از داخل آستري است ]11[.

Gravel Pack 1-2-4- استفاده از
س��امانه ی Gravel Pack در مقابل سازند قرار گرفته و توسط توري 
از داخل لوله جداري یا حفره ی باز نگهداشته مي شود. دانه هاي گراول 
مانن��د صاف��ي عمل کرده و توري تنها براي نگهداش��تن آنها اس��تفاده 
مي شود. دانه ها باید تمیز بوده و با توجه به ماسه ی سازندي، از دانه بندي 

معیني انتخاب شده باشند ]11[.

Prepacked Screens -5-2-1
زماني که حجم ماسه از میزاني که آستري شیاردار یا توري سیم پیچي 
 Prepacked ش��ده قادر ب��ه ممانعت از عبور آن هس��تند بیش��تر باش��د
 Prepacked ها اس��تفاده مي شوند. در ش��کل-4 انواع مختلف Screen
Screen نشان داده شده اند. Prepacked Screenها شامل توري داخلي 
 Gravel ًو خارجي هستند که فضاي خالي بین آنها با یک فیلتر )معموال
pack sand( پر شده اس��ت. معموالً ماسه مورد نظر با رزین پالستیکي 

به هم چسبانده شده است ]11[.

6 )ESS(1-2-6- توري قابل انبساط
در این نوع س��امانه ی مهار ماس��ه، از یک توري قابل انبساط سه الیه 

استفاده مي شود که این سه الیه عبارتند از:
 توري قابل انبساط

 غشاء
 رویه ی محافظ خارجي قابل انبساط

قابلیت انبساط این سه قسمت سبب بازدهي بیشتر این روش نسبت به 
توري هاي معمولي و Gravel Pack شده است. کار اصلي مهار ماسه را 
الیه ی میاني این س��امانه انجام مي دهد. سوراخ هاي این توري به نحوي 
انتخاب مي ش��وند که از 10 درصد دانه هاي سنگ مخزن )D10( ریزتر 
باشند. در حین جریان دادن اولیه ی چاه پس از نصب این سامانه، توري 
90 درصد ذرات سنگ را از خود عبور مي دهد و 10 درصد ذرات که 
درشت هس��تند و باقي می مانند، در پشت ESS، یک صافي با تراوایي 
زیاد تشکیل مي دهند. به همین دلیل یکي از حساس ترین مراحل عملیات 
نصب ESS و جریان دادن چاه است؛ چراکه قرارگیري نامناسب ذرات 

در پشت توري کارآیي ESS را کاهش مي دهد ]11[.

1-2-7- روش هاي شيميايي
با افزایش استحکام سازند مي توان خطر تولید ماسه را کاهش داد.

 در ای��ن روش ماس��ه هاي موج��ود در مخ��زن به کم��ک م��اده ای 
 کمک��ي مانن��د رزی��ن به ه��م چس��بانده مي ش��وند و تولی��د ماس��ه 

کاهش مي یابد ]11[.

1-2-8- بررسی نتايج
در بخش مدل سازي و پیش بیني شکست و تولید ماسه، مدل سه بعدي 
جدید جهت تعیین بهترین مسیر چاه از نظر مشکل تولید ماسه براي سه 
رژیم تنش برجا اس��تفاده ش��د. داده هاي ورودي براي سه سیستم تنش 

برجا در جدول-1 ارائه شده اند.
 )MSFDD( شکل-5 بیش��ینه ي اختالف فش��ار عاري از تولید ماسه
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براي مس��یرهاي مختلف چ��اه را در رژیم تنش نرمال نش��ان مي دهد. 
ی��ک محور، مقادیر مختلف انحراف چاه، محور دیگر، آزیموت چاه 
و محور عمودي، بیش��ینه ي اختالف فش��اري که مي توان تولید عادي 
)بدون مش��کل تولید ماس��ه( داش��ت را نش��ان مي دهد. همان طور که 
مش��خص است مقدار این فش��ار براي چاه عمودي بسیار بیشتر از چاه 
افقي اس��ت. در نتیج��ه در این رژیم جریاني چاه هاي عمودي نس��بت 
ب��ه چاه هاي افقي پتانس��یل کمتري جهت تولید ماس��ه دارند. همچنین 
مشخص است که چاه هایي با آزیموت 90 درجه )یا به عبارتي چاه هاي 
حفر شده در راس��تاي تنش افقي کمینه( نسبت به پدیده ي تولید ماسه 

مقاومت بیشتري دارند.
ش��کل هاي-6و7 بیش��ینه ي اختالف فش��ار ع��اري از تولید ماس��ه 
)MSFDD( براي مسیرهاي مختلف چاه را به ترتیب در رژیم هاي تنش 
امتداد لغز و معکوس نش��ان مي دهن��د. همان گونه که در این نمودارها 
 MSFDD مش��خص اس��ت در رژیم تنش امتداد لغز و معکوس، فشار
چاه هاي افقي در تمامي جهات بیشتر از این فشار در چاه هاي عمودي 
و انحراف��ي اس��ت. در نتیج��ه در این گونه سیس��تم هاي تنش، جهت 
جلوگیري از تولید ماس��ه، چاه هاي افقي بس��یار مناسب تر از چاه هاي 
عمودي هس��تند )برعکس تنش نرمال(. همچنی��ن از نظر آزیموت نیز 
برعکس سیس��تم تنش نرمال، چاه حفر ش��ده در راس��تاي تنش افقي 
بیشینه )α=0( پایدارترین مسیر از نظر پدیده ی تولید ماسه خواهد بود.

هر یک از روش هاي مهار ماسه در شرایط خاصي بیشترین کارآیي 
را دارند. نکته ي مهم این اس��ت که اگر چاهي با مش��کل تولید ماسه 
مواجه باشد )یا پیش بینی شود که ماسه تولید خواهد کرد( باید دانست 
کدام یک از س��امانه ها ي مهار ماسه براي آن کارآیي بیشتري دارد؛ یا 
اینک��ه باید در خصوص آن چه معیارها و ضوابطي را مدنظر قرار داد. 
الزم به یادآوري اس��ت که انتخاب س��امانه ي مهار ماسه روشي کّمي 
نب��وده و فرمول خاصي ندارد که در نهایت بتوان با قرار دادن تعدادي 
متغی��ر در آن به یک جواب، یعني س��امانه اي یگانه براي مهار ماس��ه 
دس��ت یافت. بلکه براي انتخاب، با تعاریف و بازه هایي از کارآیي ها 
مواجهی��م و در نهای��ت تصمیم گی��ري در ای��ن خصوص ب��ه راهبرد 

6  فشار MSFDD براي جهات مختلف چاه در رژیم تنش امتداد لغز
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  براي جهات مختلف چاه در رژيم تنش معكوس MSFDDفشار ): 7( شكل

  
 اگر كه است اين مهم ي نكته. دارندرا  ييرآكا نبيشتري خاصي شرايط در ماسه هاي مهار روش از هر يك
 از كدام دانست بايد )خواهد كرد توليد ماسهشود كه  بيني پيش يا( باشد مواجه ماسه توليد مشكلبا چاهي 
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 خاصي فرمول و بودهن يكم يروش مهار ماسه ي سامانه انتخاب كه است به يادآوري الزم. داد قرار مدنظر
 براي يگانه ي سامانه يك يعني جواب، يك به آن در رغيمت تعدادي دادن قرار با نهايت بتوان در كه ندارد
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5  فشار MSFDD براي جهات مختلف چاه در رژیم تنش نرمال

 
 

  
  
  
  
  
 

Case Stress 
Regime

σv 
(psi) 

σH 
(psi) 

σh 
(psi) 

Pf 
(psi) 

ν 
 

S0 
(psi) 

φ 
(degree)

β0 
 

1 NF 4095 3600 3150 2025 0.2 1000 35 0.8

2 SS 3600 4095 3150 2025 0.2 1000 35 0.8

3 RF 3150 4095 3600 2025 0.2 1000 35 0.8

  
هاي مختلف چاه را در رژيم براي مسير) MSFDD(اختالف فشار عاري از توليد شن  ي بيشينه 5-شكل

 ،آزيموت چاه و محور عمودي ،محور ديگر، مقادير مختلف انحراف چاه ،يك محور .دهد تنش نرمال نشان مي
 .دهد داشت را نشان مي) بدون مشكل توليد شن( توليد عاديتوان  اختالف فشاري كه مي ي بيشينه
در  در نتيجه. از چاه افقي استتر يشبسيار بكه مشخص است مقدار اين فشار براي چاه عمودي  طور همان

همچنين . هاي افقي پتانسيل كمتري جهت توليد ماسه دارند هاي عمودي نسبت به چاه اين رژيم جرياني چاه
هاي حفر شده در راستاي تنش افقي  عبارتي چاه يا به(درجه  90موت زيآهايي با  مشخص است كه چاه

  .نددارمقاومت بيشتري توليد شن  ي نسبت به پديده )كمينه

  
 براي جهات مختلف چاه در رژيم تنش نرمال MSFDDفشار  :)5( شكل

  
را براي مسيرهاي مختلف چاه ) MSFDD(اختالف فشار عاري از توليد شن  ي بيشينه 7و6-هاي شكل

ها مشخص نمودارگونه كه در اين  همان. دنده هاي تنش امتداد لغز و معكوس نشان مي ترتيب در رژيم به
بيشتر از اين هاي افقي در تمامي جهات  چاه MSFDDفشار است در رژيم تنش امتداد لغز و معكوس، 

جهت جلوگيري از توليد هاي تنش،  سيستم گونه در اين در نتيجه. استهاي عمودي و انحرافي  چاه در فشار
همچنين از نظر ). برعكس تنش نرمال(دي هستند وهاي عم تر از چاه ار مناسبيهاي افقي بس ماسه، چاه

8  الگوریتم مدیریت تولید شن و انتخاب روش مناسب مراجع

 
 

  
  
  
  
  
 

در نهايت  و ها مواجهيم ييآكار از هايي بازه و تعاريف با انتخاب، براي بلكه. دست يافت ماسه مهار
و  هاي موجود در اين مطالعه با بررسي انواع روش .گردد ميازب توليد راهبرد به خصوص اين در گيري تصميم

گيري و انتخاب  الگوريتمي جهت تصميم ين بارنخستبراي  ،آنها يو معايب و مزاياشرايط كاربرد همچنين 
  ).8-در شكل( ارائه شده استروش مناسب 

 
  مراجع الگوريتم مديريت توليد شن و انتخاب روش مناسب): 8( شكل

  
  گيري نتيجه
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 1  داده  هاي ورودي براي آنالیز تولید ماسه در رژیم هاي تنش مختلف

β0Φ )degree(S0 )psi(νPf
σf

)psi(
σh

)psi(
σV

)psi(
Stress
)psi(Case

0/83510000/22025315036004095NF1

0/83510000/22025315040953600SS2

0/83510000/22025360040953150RF3
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تولی��د بازمي گردد. در این مطالعه با بررس��ي انواع روش هاي موجود 
و همچنین ش��رایط کاربرد و معایب و مزایای آنها، برای نخس��تین بار 
الگوریتم��ي جهت تصمیم گیري و انتخاب روش مناس��ب ارائه ش��ده 

است )در شکل-8(.

نتيجه گيري
در ای��ن مطالعه پدیده ي تولید ماس��ه از دو منظر بررس��ي ش��د. در 
مرحله ي نخست با اس��تفاده از آنالیز تحلیلي، تأثیر جهت چاه بر تولید 
ماسه بررسي شد و فش��ار بحراني منجر به تولید ماسه نیز به دست آمد. 
طب��ق نتایج حاصل در حالت سیس��تم تنش نرم��ال، حفاری در جهت 

تنش افقی حداقل بدون درنظر گرفتن زاویه ی انحراف، بهترین گزینه 
جهت جلوگیري از تولید ماس��ه اس��ت. اما در سیستم تنش معکوس و 
امتداد لغز چاه هاي حفر شده در مسیر، تنش افقِي حداقل از نظر تولید 

ماسه، بدترین گزینه است.
در مرحل��ه ي دوم با درنظر گرفتن ش��رایط تولید ماس��ه، الگوریتم 
طراحي شده جهت انتخاب بهترین روش تکمیل چاه به منظور مدیریت 
ماس��ه تولیدي ارائه شد. با استفاده از این الگوریتم و با توجه به شرایط 
چاه و تولید، بهترین روش کنترل ماس��ه انتخ��اب مي گردد. الگوریتم 
ارائه شده، با توجه به شرایط چاه، مقدار ماسه تولیدي و متغیرهاي مؤثر 

در هر روش، روش مناسب را جهت مدیریت آن پیشنهاد مي دهد.


